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ملخص: 
يعدَّ قانون العمل من اأهم القوانني الداخلية يف اأية دولة، فهو عادًة ما يحظى باهتمام 
بالتطورات  الوثيق  الأهمية لرتباطه  وترجع هذه  املتخ�س�سة،  الدولية  واملنظمات  الدول 
ما  عادًة  اإذ  ملتطلباتها،  وا�ستجابته  معها  وتفاعله  وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية 
ي�سعى امل�رسع يف كل دولة اإىل اإقامة نوع من التوازن –واإن مل يكن مطلقًا- يف العالقة بني 

م�سالح طريف الإنتاج: العامل ورب العمل. 
ومن هنا تبدو اأهمية هذا القانون من الناحية الجتماعية، اإذ اإن قانون العمل ي�رسي 
على �رسيحة كبرية من اأفراد املجتمع املرتبطني بعالقة تبعية باأرباب العمل، وهو اإذ ينظم 
هذه العالقة، فاإمنا يتدخل يف احلياة اليومية للعمال مّما ينعك�ص على حياتهم العائلية، كما 
يهتم هذا القانون بتنظيم عمل الأحداث والن�ساء، واإ�سافة اإىل ما �سبق ذكره فهو يهتم باأمر 
اأثر على حياتهم الفردية  األ وهو الأجر الذي يكون له  حيوي بالن�سبة للعمال وعائالتهم، 

والعائلية. 
ال�سالم  ي�ستهدف حتقيق  فهو  امل�سائل وغريها،  لتنظيم هذه  القانون  يتدخل  وعندما 
والأمن الجتماعي، وهذا الهدف يعتمد اإىل حٍد بعيد على مدى تطور قانون العمل وتقدمه، فهو 

الذي يحدد مدى القدرة على تنمية املوارد الب�رسية يف جمال العمل يف القطاع اخلا�ص. 
وعلى ال�سعيد القت�سادي، فال ميكن لأحد اأن يتن�سل من دور قانون العمل ومكانته 
الناحية  اأهمية قانون العمل من  التي تتجلى فيها  العديد من الوجوه  اإن هناك  فيه، حيث 
القت�سادية، اإذ ميكن اأن يكون هذا القانون اأحد اأبرز الت�رسيعات القت�سادية يف الدولة، على 
اأن حماولة امل�رسع اإيجاد نوع من التوازن بني م�سالح العمال وم�سالح اأرباب العمل يوؤدي 

حتمًا اإىل ا�ستقرار عالقات الإنتاج، وبالتايل زيادة الإنتاج وحت�سني م�ستواه. 
القانون  التي كفلها هذا  ال�سمانات  اأو�سح بع�سًا من  اأن  البحث  اآثرت يف هذا  ولذلك 

للعامل الفل�سطيني، واأن اأ�سلط ال�سوء على جزء من اأوجه الق�سور فيه. 
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Abstract: 
Labor law is one of the most important civil laws in any state; therefore it 

always receives the most attention of specialized international organizations 
as well as local jurisdictions. This importance is due to labor laws 
interconnecting the needs of social, economical and political developments.  
Ideally, the legislators must take into consideration the interests of both sides 
of production: the employers and employees.  

The social side of the labor laws is very important because the laws are 
applicable upon a huge sector of the workforce members who are dependent 
upon their employers. The labor law affects all member of the workforce in 
their daily lives as well as their home life. This law also regulates the work 
of both women and kids.  Most importantly, labor law provides guidelines for 
salaries of workers which affect the individual’ and their families. 

When law attempts to organize such issues, the goal is to achieve 
social peace and security. This goal greatly relies on the range of labor law 
development and improvements. As a result, labor laws, determines the ability 
to develop the human resources in both the work field and in private sectors. 

In an economical field, everyone has to be responsible for his role and 
the importance of labor law in the economy is obvious. Labor law can be one 
of the most essential laws of any state. Therefore, the task of law writers is to 
ensure the balance between the work force and their employers. As a result, 
this leads to a stable and productive relationship which in turn increases and 
improves production.  

Therefore, in this research I would like to explain some of the 
prospectus and conclusion of laws given to the Palestinian workers and 
the weaknesses of it. 
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مقدمة: 
ظلت عالقات العمل يف فل�سطني اإىل وقت لي�ص بالبعيد حمكومة بقانون العمل الأردين 
رقم )21( ل�سنة 1960م، واملعدل بالقانون رقم )2( ل�سنة 1965م الذي كان معموًل به يف 
ال�سفة الغربية، وبقانون العمل امل�رسي رقم )16( ل�سنة 1964 الذي كان معموًل به يف 

قطاع غزة. 
يف  �سواًء  القانونني  هذين  يف  الق�سور  اأوجه  من  العديد  الفرتة  تلك  خالل  وظهرت 
اجلوانب العملية اأو التطبيقية، اإ�سافة اإىل عدم ان�سجامهما يف اأحيان كثرية مع اتفاقيات 

العمل الدولية. 
لهذه الأ�سباب وغريها، بادرت ال�سلطة الفل�سطينية باإقرار واإ�سدار قانون جديد للعمل 
اأو  ال�سفة  �سواًء يف  العمل  الفردية واجلماعية، وليطبق على عالقات  العمل  يحكم عالقات 
 )7( رقم  القانون  وهو  الفل�سطيني،  املجتمع  �سهدها  التي  التطورات  وليواكب  القطاع،  يف 
ل�سنة 2000 الذي اأ�سبح �ساري املفعول بعد ن�رسه يف الوقائع الفل�سطينية يف كانون الأول 
�سنة 2001م، ومبوجبه اأُلغي القانونان املذكوران اأعاله، وهو ما اأدى اإىل توحيد الأحكام 

املنظمة لعالقات العمل يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية. 
ت�سمنتها  التي  الثغرات  بع�ص  ت�سد  التي  الأحكام  من  بالعديد  القانون  هذا  وقد جاء 
القوانني ال�سابقة على نفاذه، وي�سمن يف الوقت ذاته حقوق الطبقة العاملة وامتيازاتها التي 
يزداد عددها يف املجتمع يومًا بعد اآخر، وميهد الطريق لتنمية املوارد الب�رسية الفل�سطينية 

التي عانت التهمي�ص وعدم الهتمام ل�سنوات طويلة. 
الفل�سطيني تطلعات هذه الفئة  ولكن نت�ساءل- وب�سكٍل عام- هل يلبي قانون العمل 
من فئات املجتمع؟ وما ال�سمانات والمتيازات التي اأتى بها هذا القانون اجلديد مل�سلحة 

الطبقة العاملة اخلا�سعة لأحكامه؟ 
التي  ال�سمانات  لبع�س  التطرق  منا  تتطلب  الت�ساوؤالت  هذه  على  االإجابة  اإن 
يقدمها هذا القانون مل�سلحة الطبقة ال�سعيفة يف العالقة التعاقدية، واملرتبطة يف 

جوانب كثرية منها بتنمية املوارد الب�رضية وهي: 
�سمانات خا�سة بالت�سغيل والتوجيه املهني.  1 .

�سمانات خا�سة بتدريب العمال.  2 .
�سمانات خا�سة بعقد العمل.  3 .
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�سمانات خا�سة بحرية ممار�سة العمل النقابي.  4 .
�سمانات خا�سة باإجراءات التقا�سي يف الدعاوى العمالية 5 .

�سمانات خا�سة بالأجر. )1(. 6 
اآماًل يف اأن ي�سهم هذا البحث يف تنمية طبقة متثل العمود الفقري لقت�ساد الوطن، األ 
القانون  هذا  ن�سو�ص  لبع�ص  املوجهة  النتقادات  تالقي  اأن  ومتمنيًا  العمال،  وهي طبقة 
�سدًى لدى امل�رسع الفل�سطيني، واأن يقر التعديالت الالزمة لتفاديها، اأما املنهج املتبع يف 
هذا البحث فهو املنهج الو�سفي التحليلي، مع الإ�سارة اإىل بع�ص ن�سو�ص القوانني املطبقة 

يف بع�ص الدول املحيطة، وعلى �سبيل ال�ستدلل.  
أوالً- ضمانات خاصة بالتشغيل والتوجيه املهين: 

اأن عقد العمل الفردي اإمنا يتم مبا�رسًة بني العامل و�ساحب العمل، وبح�سب  الأ�سل 
حاجة �ساحب العمل للت�سغيل، وحاجة العامل للعمل، ودون حاجة اإىل الو�ساطة يف اإبرامه، 
وهذا هو ال�سائع، حيث اإن اإبرام هذا العقد ت�سبقه بع�ص املراحل التمهيدية، اإذ يكون هناك 
عمال عاطلون يبحثون عن العمل، ويف املقابل يكون هناك اأ�سحاب عمل يبحثون عن عمال 

تتنا�سب مع قدراتهم مع العمل املراد اإجنازه. 
ولكن يف كثري من الأحيان ل ي�ستطيع اأي من الفريقني الو�سول اإىل الآخر اأو اكت�سافه، 
مما اأدى اإىل وجود ما عرف بالو�ساطة بني العمال واأ�سحاب العمل، وبحيث اأ�سبحت مهنة 
يحرتفها بع�سهم، �سواًء يف �سورة مكاتب للتوظيف اأم يف �سورة مقاولت لتوريد العمال 

الالزمني للعمل )2( 
واإن كان الأ�سل يف هذه الو�ساطة اأن تكون يف م�سلحة العامل، اإل اأنها- ويف كثري من 

الأحوال- ت�ستخدم و�سيلة ل�ستغالل حاجة العمال للعمل والجتار يف الأيدي العاملة )3( . 
والهدف من الو�ساطة تذليل العقبات التي قد تواجه العمال يف احل�سول على العمل 
املنا�سب، وهو ما يرتتب عليه اإيجاد نوع من التوازن بني العر�ص والطلب على العمل، اإل اأن 
حاجة العامل يف اأحيان كثرية قد توؤدي به اإىل قبول العمل يف ظروف وب�رسوط غري منا�سبة 
مما يوؤدي اإىل حتكم الو�سطاء يف العمال، ولذلك كله تدَخل امل�رسع الفل�سطيني بو�سع تنظيم 

خا�ص لأحكام الت�سغيل والو�ساطة يف اإبرام عقد العمل. 
فبع�ص  اأخرى،  اإىل  دولة  من  تختلف  العمل  عقود  اإبرام  يف  الو�ساطة  نظام  اأن  على 
الت�رسيعات تنظم عملية الو�ساطة باإحدى طريقتني، فاإما اأن يتم اإ�سناد عملية الو�ساطة اإىل 
تقوم  اأن  اأو  ر�سمية،  ا�ستخدام  مكاتب  اإن�ساء  طريق  عن  واملحافظات  املراكز  يف  البلديات 

بالو�ساطة مكاتب خا�سة للت�سغيل تخ�سع لإ�رساف الدولة )4( . 
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وبع�سها الآخر ي�سند عملية الو�ساطة يف اإبرام عقد العمل اإىل مكاتب حكومية لتوظيف 
طالبي العمل وت�سغيلهم، وتكون تابعة لوزارة العمل، ومن ثم يحظر ت�سغيل العمال عن طريق 
املوردين اأو املكاتب اخلا�سة، كما يحظر على هذه املكاتب اأن تتقا�سى اأية اأجور يف مقابل 

الت�سغيل، والهدف من ذلك منع الجتار يف الأيادي العاملة. 
وقانون العمل الفل�سطيني من القوانني التي ف�سلت هذه الطريقة الأخرية، حينما ن�ص 

يف املادة الثامنة منه على ما ياأتي: 
العمل  اأ�سحاب  ي�سهل على  ب�سكل مالئم بحيث  للعمل موزعة  الوزارة مكاتب  »تن�سئ 
عملها  نظام  الوزارة  وحتدد  جمانًا،  خدماتها  املكاتب  تلك  وتقدم  بها،  الت�سال  والعمال 

واخت�سا�ساتها«
ومن هنا فما على ال�سخ�ص الراغب يف العمل اإل اأن يراجع اإحدى تلك املكاتب احلكومية 

وي�سجل ا�سمه كباحث عن عمل، فيقوم املكتب بقيد طلبه واإعطائه �سهادة بذلك )5( . 
الراغبني يف  العمل  اأ�سحاب  اإىل  العمال  اأن تقوم بتن�سيب هوؤلء  العمل  وعلى مكاتب 
العمل يف  الت�سجيل، وحق �ساحب  التخ�س�ص والكفاءة والأ�سبقية يف  الت�سغيل مع مراعاة 

الختيار )6( . 
ومن ال�سمانات املهمة يف هذا ال�سدد اأن القانون األزم اأرباب العمل مبوافاة مكاتب 
العمل الواقعة يف دائرتها اأعمالهم ببيانات �سهرية تت�سمن اأ�سماء العاملني لديهم واأعدادهم 
ما  واأخرياً  بالعمل  التحاقهم  وتاريخ  واأجورهم  وموؤهالتهم  وجن�سهم  و�سنهم  ووظائفهم 

لديهم من وظائف �ساغرة ميكن اأن يتم ا�ستيعاب العاملني فيها )7( . 
كما جاء قانون العمل الفل�سطيني باإحدى اأكرث ال�سمانات اأهمية يف جمال الت�سغيل، األ 
وهي اأنه حافظ على العمالة الفل�سطينية يف مواجهة العمالة الوافدة بحيث يعطي الأولوية 
يف الت�سغيل للعامل الفل�سطيني، وذلك حينما حظر على �ساحب العمل اأن ي�ستخدم مبا�رسًة 
اأو بو�ساطة الغري اأي عامل غري فل�سطيني قبل التاأكد من ح�سوله على ترخي�ص م�سبق من 

وزارة العمل )8( . 
اأية  العمل  قانون  يف  يقرر  مل  اأنه  ذلك  ب�ساأن  الفل�سطيني  امل�رسع  على  يوؤخذ  ولكن 
اإ�سافة ن�ص  عقوبات على �ساحب العمل املخالف لأحكام هذا التنظيم، ولذلك ندعوه اإىل 
على  احل�سول  دون  وافدة،  عمالة  ي�سغل  الذي  العمل  �ساحب  على  عقوبة  مبوجبه  يفر�ص 

ترخي�ص م�سبق من الوزارة )9( . 
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ثانياً- ضمانات خاصة بالتدريب املهين: 
عرف امل�رسع التدريب املهني يف املادة )18/ 2( من قانون العمل باأنه: »الن�ساطات 
اكت�ساب  من  ومتكينهم  املدربني،  العمال  من  التنمية  احتياجات  توفري  اإىل  تهدف  التي 

املهارات والقدرات الالزمة وتطويرها ب�سفة م�ستمرة«
من خالل هذا التعريف يت�سح باأن متطلبات التنمية القت�سادية والجتماعية اللتني 
الب�رسية  التنمية  على  العمل  اإىل  حتتاجان  العمل  لقانون  الأ�سا�سيتني  الركيزتني  ان  تعدَّ
لرفد �سوق العمل الفل�سطيني بعمالة مدربة، حيث اإن اأية مهنة اأو حرفة حتتاج اإىل معرفة 
و�سائل  تقدم  مع  احلا�رس  وقتنا  يف  خا�سة  م�ستمالتها،  على  والوقوف  باأ�رسارها  العامل 
التكنولوجيا، والتقدم يف املجال ال�سناعي واخلدمي، الأمر الذي حدا بامل�رسع اإىل التدخل 

بتنظيم عملية التدريب. 
وعلى ذلك يت�سح اأن الغر�ص من التدريب املهني للعامل تزويده باملهارات الالزمة 

التي توؤهله للعمل املنا�سب، الأمر الذي يعود على العامل واملجتمع بالنفع. 
ولتحقيق هذا الهدف اأناط قانون العمل بوزارة العمل و�سع �سيا�سات التدريب املهني 
الوزارات واملوؤ�س�سات املعنية ذات  والتكامل مع  التن�سيق  ومتابعتها وتطبيقها مبا يحقق 
ال�سلة، ومبا يوفر احتياجات برامج التنمية من العمالة املهنية املدربة )10( . ويف �سبيل 
ح�سب  املهني  التدريب  مراكز  اإن�ساء  على  العمل  وزارة  القانون  حث  فقد  الهدف  هذا  دعم 

احلاجة )11( . 
اإل اأن ما يوؤخذ على امل�رسع الفل�سطيني اأنه مل ين�ص �رساحًة على اإ�رساك القطاع اخلا�ص 
العالقة بني املوؤ�س�سات اخلا�سة  العاملة وتنميتها، كما مل ينظم  الأيدي  يف جمال تدريب 
وبني املتدربني لديها فيما يعرف بعقد التدريب املهني، واإمنا ترك هذا التنظيم لقرار ي�سدر 
التوجيه  بنظام  اخلا�ص  ل�سنة 2004  رقم 169  القرار  وبالفعل �سدر  الوزراء،  عن جمل�ص 
والتدريب املهني، على العك�ص مما فعلت اأغلب الت�رسيعات، ومنها القانون الأردين الذي نظم 
عقد التدريب املهني ما بني اأ�سحاب العمل املدِربني واملتدربني من طالبي العمل حيث اأفرد 
امل�رسع الأردين الف�سل اخلام�ص من الباب الأول من القانون لعقد التدريب املهني، ومبوجبه 
والتزاماته  التدريب املهني بني املدربني واملتدربني، وبني حقوق كل منهما  اأحكام  نظم 
اأمر  وترك  العالقة،  هذه  لتنظيم  الفل�سطيني  امل�رسع  تدخل  عدم  اأن  على  العقد،  لهذا  وفقًا 
تنظيمه لقرار ي�سدر عن جمل�ص الوزراء قد يرتك املتدربني طالبي العمل فري�سة لدى بع�ص 
اأ�سحاب العمل املنتفعني من قيام املتدربني لديهم باأعمال توفر عليهم اأيدي عاملة دون 
الهتمام بتاأهيلهم، وتعليمهم اأ�سول املهنة اأو التاأهيل الالزم )12( . ولذلك- ومبوجب هذا 

العقد- حمل امل�رّسع الأردين �ساحب العمل التزامات لبد من توخيها  
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طوال فرتة تنفيذ عقد التدريب، وهذه االلتزامات ميكن اإيجازها مبا ياأتي: 
املدة  خالل  فيها  يرغب  التي  احلرفة  اأو  املهنة  العامل  بتدريب  العمل  رب  قيام  1 .

املحددة يف العقد. 
عملية  لتنظيم  املهني  التدريب  موؤ�س�سة  تعدها  التي  بالربامج  العمل  رب  التزام  2 .

التدريب، وكذلك بتنفيذ ال�رسوط التي ت�سعها املوؤ�س�سة كافة )13( . 
التزام رب العمل املدرب بدفع اأجر للمتدرب، وب�سورة متدرجة ويف كل مرحلة من  3 .
مراحل التدريب، بحيث ل يقل اأجره يف املرحلة الأخرية عن احلد الأدنى لالأجور لعمل مماثل 

يف املهنة التي يتدرب فيها العامل )14( 
وخرياً فعل امل�رسع الأردين بتحديد اأجر العامل املتدرب، وعليه فال يجوز لرب العمل 
حتديد اأجر املتدرب على اأ�سا�ص القطعة اأو الإنتاج؛ لأن يف مثل هذا الأمر ما ي�سغل العامل 
يف  واخلربة  للمهارة  اكت�سابه  عدم  عليه  يرتتب  الذي  الأمر  وتدريبه،  تعليمه  عن  املتدرب 

املهنة التي يتدرب عليها. 
اإقرار  يف  الأردين  امل�رسع  حذو  يحذو  اأن  الفل�سطيني  امل�رسع  نطالب  هنا  ومن 
الأمر من  العامل املتدرب، ملا لهذا  العمل املدرب وبني  العالقة بني رب  ن�سو�ص تنظم 
الإنتاج؛ كمًا وكيفًا،  الب�رسية املحلية، ومبا ينعك�ص على  العمالة  اأثر على تنمية قدرات 
احتوى  حيث  مرحليًا،  املتوخي  الغر�ص  يوؤدي  اعتقادي_  املذكور_يف  القرار  كان  واإن 
عقد  طريف  من  كل  حقوق  بنوده  بني  ي�سم  والذي  املهني،  التدريب  لعقد  منوذج  على 

والتزاماته.  املهني  التدريب 
ثالثاً- ضمانات خاصة بعقد العمل: 

يعرف قانون العمل الفل�سطيني يف املادة )24( عقد العمل الفردي باأنه: »اتفاق كتابي 
اأو �سفهي �رسيح اأو �سمني يربم بني �ساحب عمل وعامل ملدة حمدودة اأو غري حمدودة، اأو 
اإدارته  لإجناز عمل معني يلتزم مبوجبه العامل باأداء عمل مل�سلحة �ساحب العمل وحتت 

واإ�رسافه، ويلتزم فيه �ساحب العمل بدفع الأجر املتفق عليه للعامل«
العمل يف ثالثة،  الن�ص يتبني لنا باأن امل�رسع قد ح�رس عنا�رس عقد  من خالل هذا 
الأول  الطرف  املتمثلة يف خ�سوع  والتبعية  العامل،  التزام  وهو  العمل  التوايل:  على  وهي 
)العامل( لإ�رساف رب العمل وتوجيهه ورقابته، والأجر الذي ميثل التزام الطرف الثاين وهو 

رب العمل. 
فالأول  خ�سو�سية،  له  منهما  كل  طرفني  هناك  اأن  العالقة  هذه  خالل  من  ويالحظ 
)العامل( طرف �سعيف اقت�ساديًا وخا�سع لتوجيه واإ�رساف الثاين )�ساحب العمل( القوي 
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اقت�ساديًا، مما يعني اأن الثاين ي�ستطيع اأن ميلي على الأول ما ي�ساء من �رسوط يف العقد، 
ال�سمانات اخلا�سة  له بع�ص  الأول، و�سمن  الطرف  اأجل ذلك تدخل امل�رسع ل�سالح  ومن 

بالعقد، والتي نوجزها تباعًا: 
�سمانة تتعلق باإثبات العقد:  1 .

لقد خرج امل�رسع الفل�سطيني فيما يتعلق باإثبات عقد العمل عن القواعد العامة املقررة 
لالإثبات يف العالقات املدنية، والتي ت�سرتط الكتابة لإثبات الت�رسف الذي تزيد قيمته عن 

مائتي دينار )15( ، حيث جاء يف ن�ص املادة )28( منه ما ياأتي: 
»ينظم عقد العمل باللغة العربية مت�سمنًا �رسوط العمل الأ�سا�سية خا�سًة الأجر ونوع 
العمل ومكانه ومدته ويوقع من طرفيه، وتعطى ن�سخة منه للعامل، وللعامل اإثبات حقوقه 

بطرق الإثبات القانونية كافة« )16( . 
ومن هنا يتبني لنا باأن الكتابة التي تطلبها امل�رسع يف هذا الن�ص هي لي�ست لنعقاد 
العقد، حيث مل يرتب البطالن على عدم الكتابة، واإمنا الكتابة مطلوبة لالإثبات، اإذ اإن عقد 
على  الإرادتني  وتوافق  والقبول،  الإيجاب  فيها  يكفي  التي  الر�سائية  العقود  من  العمل 
امل�سائل اجلوهرية يف العقد، وهي العمل والأجر، والدليل على ذلك اأن امل�رسع اأجاز اإثبات 
العقد،  ُيكتب فيها  التي مل  الإثبات كافة، هذا يف احلالة  العامل بطرق  العمل من قبل  عقد 
اأ�سف اإىل ذلك اأن املادة )24( �سابقة الذكر قد اأجازت اإبرام اتفاق العمل كتابة اأو م�سافهة 

�رساحًة اأو �سمنًا. 
وامل�رسع الفل�سطيني يكون بذلك قد ميز بني العامل و�ساحب العمل من حيث الإثبات، 
ففي حال كان العقد غري مكتوب اأجاز للعامل اإثباته بطرق الإثبات كافة، حتى واإن زادت 
قيمة العقد على مائتي دينار، اأو كان غري حمدد القيمة )17( ، وعلة ذلك رغبة امل�رسع يف 
حماية الطرف ال�سعيف، األ وهو العامل الذي قد ل ي�ستطيع اأو قد ل ميكنه �ساحب العمل 

من كتابة العقد )18( . 
اأما اإن كان العقد مكتوبًا فال يجوز له اأن يثبت عك�ص ما ورد فيه اإل بالكتابة، حيث اإن 
امل�رسع ويف املادة )27( من القانون ا�سرتط حال حترير العقد اأن ُتعطى منه ن�سخة للعامل 
لالحتفاظ بها وا�ستعمالها حني ال�رسورة، وعليه فال يجوز له- واحلال كذلك- اإثبات ما 
جاء فيه بالبينة والقرائن، وي�ستثنى من ذلك حالة ما اإذا كان العقد بالن�سبة ل�ساحب العمل 
من العقود التجارية، ففي هذه احلالة- حتى واإن كان العقد مكتوبًا- يجوز للعامل اإثباته 
بطرق الإثبات كافة، كل ذلك اإن ا�سطر العامل اإىل اإثبات عقده اأو حقوقه مبوجب هذا العقد، 

كما لو فقد منه، اأو كما لو مل يقم رب العمل باإعطاء العامل ن�سخة من العقد. 
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ولكن باملقابل يذهب بع�سهم اإىل اأنه اإن كان الإثبات يف جانب �ساحب العمل، فال 
 )19( دينار  العقد عن مائتي  قيمة  قلت  واإن  بالكتابة حتى  اإل  العمل  اإثبات عقد  يقبل منه 
التي  العمل  عقود  اإفراغ  على  دائمًا  العمل حلمله  على �ساحب  امل�رسع  من  ت�سديداً  وذلك   ،
يربمها يف حمررات، حتى ي�سهل الإثبات، وبالتايل ف�ص املنازعات )20( ، اأما الراأي الراجح 
يف هذا ال�ساأن فيقرر اأن رب العمل يف هذه احلالة يتقيد بالقواعد العامة يف الإثبات )21( ، اإذا 

ا�سطر اإىل اإثبات عقد العمل، كما لو ادعى باأن هناك عقد عمل بينه وبني عامٍل ما. 
�سمانة تتعلق ب�رضوط العقد:  2 .

خمالفتها  على  التفاق  يحظر  وبالتايل  اآمرة،  طبيعة  ذات  تعد  العمل  قانون  قواعد 
الواردة فيه جعل من  العمال  لبيان حقوق  العام، وامل�رسع عندما تدخل  لتعلقها بالنظام 
هذه احلقوق احلد الأدنى الذي ل يجوز النزول عنه، وهو ما يتبني لنا من �رسيح ن�ص املادة 
)6( التي جاء فيها: »متثل الأحكام الواردة يف هذا القانون احلد الأدنى حلقوق العمال التي 

ل يجوز التنازل عنها....«
وهذا ل يعني اأن امل�رسع يحث على اكتفاء العامل اأثناء التعاقد بهذا احلد الأدنى، ولكن 
�سمح اخلروج على اأحكام هذا القانون يف العقد ب�رسط حتقيق مزايا اأف�سل مل�سلحة العامل، 
ويفهم هذا الأمر من خالل اأخذ امل�رسع مببداأ احلق الأف�سل للعامل )22( وذلك عندما اأكمل 
ن�ص املادة )6( �سابقة الذكر بقوله: »... وحيثما وجد تنظيم خا�ص لعالقات العمل تنطبق 
على العمال اأحكام هذا القانون اأو اأحكام التنظيم اخلا�ص اأيهما اأف�سل للعامل«. واملعيار يف 

قاعدة احلق الأف�سل هو كل ما يزيد يف حقوق العامل عما منحه اإياه قانون العمل )23( . 
فامل�رسع يكون بذلك قد وفر للعامل احلد الأدنى من احلقوق ومنع النزول عن هذا احلد 
يف اتفاق العمل، ولكنه- وبالرغم من الطبيعة الآمرة لقواعد قانون العمل- �سمح لطريف 
عقد العمل اخلروج عليها بتنظيم خا�ص ب�رسط اأن يزيد هذا التنظيم اخلا�ص عن احلد الأدنى 

املقرر من احلقوق التي يوفرها القانون للعامل. 
الذي  القانوين  الأثر  يبني  اأنه مل  الن�ص  هذا  يوؤخذ على  ثانية-  ناحية  اأنه- ومن  اإل 
يرتتب على النزول عن هذا احلد الأدنى، مبعنى هل يرتتب على هذا التنازل بطالن العقد، اأم 

بطالن كل �رسط يتم مبوجبه النزول عن هذا احلد الأدنى؟ 
الأمر، وذلك عندما ن�ص �رساحًة يف املادة  الأردين كان وا�سحًا حيال هذا  امل�رسع 
)4/ 2( من قانون العمل على ما يلي: »يعترب كل �رسط باطاًل يف عقد اأو اتفاق �سواًء اأبرم 
التي مينحه  اأي حق من احلقوق  اأي عامل عن  اأو بعده ويتنازل مبوجبه  القانون  قبل هذا 
اأغفلهما امل�رضع  اإياه هذا القانون »=«، فهذا الن�س عالج م�ساألتني غاية يف االأهمية 
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الفل�سطيني وهما: 
العامل  نزول  على  املرتتب  القانوين  الأثر  بني  و�رسيح-  وا�سح  وب�سكٍل  اأنه-  ♦ 
مبوجب �رسط يف العقد عن احلد الأدنى من احلقوق الواردة يف قانون العمل، فلم يرتب على 
ذلك بطالن العقد، واإمنا رتب البطالن على كل �رسط خمالف لأحكام قانون العمل، ويت�سمن 
نزول العامل عن احلد الأدنى من احلقوق، ولهذا الأمر اأثر مهم راعى مبوجبه امل�رسع حاجة 
العامل للعمل، وبالتايل بدًل من اأن يبطل العقد الذي يرتتب عليه اإعادة احلال اإىل ما كان 
ال�رسط املخالف، فالعقد  باإبطال  اكتفى  العامل لعمله،  التعاقد مبا يعني فقدان  عليه قبل 

�سحيح وال�رسط باطل. 
اإن هذا الن�ص اأنهى م�ساألة خالفية مهمة جداً مل يتنبه لها امل�رسع الفل�سطيني، األ  ♦ 
وهي م�ساألة تنازع القوانني يف الزمان، حيث اأو�سح امل�رسع الأردين، ومن خالل هذا الن�ص 
اأنه يطبق  اأبرمت قبل �رسيانه، بحيث  قد  التي كانت  العقود  اإىل  القانون  اأثر هذا  ان�رساف 
باأثر رجعي ويرتب اأثره على كل اأ�سكال التنازل عن احلقوق كالإبراء وال�سلح، �سواًء مت هذا 
ل�ساحب  ومطالبته  لعمله  العامل  تنفيذ  بعد  اأو  تنفيذه  اأثناء  اأو  العقد،  انعقاد  عند  التنازل 
العمل بحقوقه العمالية، اأي يف فرتة النزاع العمايل، ب�رسط اأن تكون اآثار الرابطة العمالية 

ل تزال قائمة. 
ميكن  فاإنه  امل�ساألة  هذه  على  �رساحًة  الفل�سطيني  امل�رسع  ن�ص  عدم  من  وبالرغم 
يف  التمييز  »يحظر  فيها:  جاء  التي  القانون  من   )16( املادة  ن�ص  خالل  من  ا�ستنتاجها 

ظروف و�رسوط العمل بني العاملني يف فل�سطني«
وبدللة املفهوم ميكن ا�ستنتاج �رسيان هذا القانون على جميع العاملني يف فل�سطني، 
�سواًء يف العالقات الالحقة لنفاذ هذا القانون اأم العالقات ال�سابقة عليه، وهذا الأمر ميكن 
تطبيقه فقط حال اأن كان هناك تنازل عن بع�ص احلقوق التي يقررها القانون، اأما اإن كانت 
هذه العالقات ترتب حقوق تف�سل تلك املقررة يف القانون، فتبقى العالقة حمكومة بذلك 

التفاق. 
�سمانة تتعلق مبدة العقد:  3 .

عقود العمل يف قانون العمل الفل�سطيني هي اإما عقود حمددة املدة، واإما عقود غري 
حمددة املدة، وهذا ما اأو�سحته املادة )24( والتي تن�ص على ما ياأتي: »يربم بني �ساحب 

عمل وعامل ملدة حمددة اأو غري حمددة اأو لإجناز عمل معني..... «
العقد من حيث  هذا  قيد  امل�رسع  اأن  اإل  العقد بني طرفيه،  مدة  فالأ�سل جواز حتديد 
مدته ب�رسط مهم يتمثل يف عدم جواز حتديد مدة عقد العمل املحدد املدة لأكرث من �سنتني 
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متتاليتني لدى �ساحب العمل نف�سه وب�سمنها حالت التجديد، وهو ما ن�ست عليه املادة 
اأن تزيد املدة الق�سوى لعقد العمل حمدد املدة لدى نف�ص �ساحب  )25( بقولها: »ل يجوز 

العمل مبا يف ذلك حالت التجديد على �سنتني متتاليتني«
وخرياً فعل امل�رسع بتخفي�ص هذه املدة اإىل �سنتني مبا فيها حالت التجديد، اإذ بهذه 
الطريقة يتمكن العامل من حت�سني معي�سته حال ح�سوله على عمل اآخر اأكرث اأجراً، وب�رسوط 
اأف�سل بعدما يكون قد اكت�سب من اخلربة واملهارة يف جمال مهنته )24( ، اأ�سف اإىل ذلك عدم 
بالعامل  الذي ي�رس  الأمر  العامل،  العمل ملدى حياة  تاأبيد عقد  العمل من  متكني �ساحب 

وباأ�رسته. 
وبناًء على ذلك اإذا كان عقد العمل يزيد يف مدته عن �سنتني مبا فيها حالت التجديد 
فاإن هذا العقد ينقلب اإىل عقد غري حمدد املدة ولكال املتعاقدين اإنهاءه باإرادته املنفردة بعد 

اإ�سعار كل منهما الآخر. 
ويعدُّ العقد حمدد املدة: اإذا حدد طرفاه تاريخًا معينًا ينتهي بانتهائه �سواًء كان هذا 

التحديد �رسيحًا اأو �سمنيًا. 
كذلك قد يكون عقد العمل حمدداأً مبدة معينة ينتهي بانتهائها، اإل اأنه قد يت�سمن بنداً 
يق�سي باأحقية كل من طرفيه يف اإنهائه مبجرد اإ�سعار الفريق الآخر، ففي هذه احلالة يكون 
العقد غري حمدد املدة، وبهذا يبقى العقد قائمًا و�ساريًا بني طرفيهما مل يقم اأحدهما باإنهائه 
قبل انتهاء مدته لأن انتهاءه غري مرهون بالتحديد الزمني الوارد فيه، واإمنا مرتوك لإرادة 

الطرفني )25( . 
اأما العقد غري حمدد املدة: فهو ذلك العقد الذي مل يتفق طرفاه ل �رساحًة ول �سمنًا 
على حتديد مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها، اأو العقد الذي يكون يف اأ�سله حمدد املدة، 
ولكنه ت�سمن �رسطًا يخول كالًّ من املتعاقدين اإنهاءه �رسيطة اإ�سعار الطرف الآخر، اأو اإذا مل 
تتجه اإرادة املتعاقدين اإىل التجديد ب�سورة �سمنية كاأن يربم العقد لتنفيذ عمل غري معني 

اأو لعمل مو�سمي. 
اأما احلالة االأخرية التي تعد وبحق- �سمانه مل�سلحة العامل اأال وهي ا�ستمرار 
اأكدت عليه املادة )16( من  املتعاقدين يف تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته، وهذا ما 

القانون بقولها:  
»اإذا ا�ستمر طرفا عقد العمل حمدد املدة يف تنفيذه بعد انق�ساء مدته اعترب العقد غري 
حمدد املدة« وهذا يعطي للعامل – كما يعطي لرب العمل- احلق يف اإنهاء العقد بعد اإ�سعار 

كل منهما الطرف الآخر. 
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ويتميز عقد العمل حمدد املدة عن العقد غري حمدد املدة مبا ياأتي: 
العقد املحدد املدة ل ي�ستطيع �ساحب العمل اإنهاءه باإرادته املنفردة قبل انتهاء  ♦ 
مدته دون التوافق مع العامل اإل حال توافر اأحد اأ�سباب الإنهاء، بينما العك�ص �سحيح، اإذ 
ي�ستطيع العامل اإنهاء العقد باإرادته املنفردة قبل انتهاء مدته �رسط اإ�سعار �ساحب العمل 
قبل الإنهاء مبدة حددها القانون يف املادة )35( حيث جاء فيها: »ينتهي عقد العمل الفردي 
يف اأي من احلالت التالية: ... 4- بناًء على رغبة العامل �رسيطة اإخطار �ساحب العمل خطيًا 

قبل الرتك: 
ب�سهر اإذا كان يتقا�سى اأجره على اأ�سا�ص �سهري.  - 

اأو  بالقطعة  اأو  اأ�سبوعي  اأو  يومي  اأ�سا�ص  على  اأجره  يتقا�سى  كان  اإذا  باأ�سبوع  - 
بالعمولة«.

ومن ناحية اأخرى، فاإن العقد حمدد املدة ل يوفر ما يوفره العقد غري حمدد املدة  ♦ 
من ا�ستقرار وحماية للعامل، اإذ قيد امل�رسع اإنهاء هذا العقد الأخري بقيود مو�سوعية متنع 
رب العمل من ا�ستعمال حقه يف اإنهائه، اإذا مل يتوافر لديه مربر م�رسوع يجيز له ذلك بجانب 

القيود ال�سكلية التي متنع املفاجاأة. 
ولكن وقبل دخول رب العمل يف عالقة عمل حمدودة اأو غري حمدودة املدة قد يرغب يف 
جتربة العامل ملعرفة مدى مالئمته للعمل مو�سوع العقد. لقد اأتاح امل�رسع ل�ساحب العمل 
اإعمال هذه الرغبة من خالل ما يعرف بعقد العمل حتت التجربة، وذلك عندما ن�ص يف املادة 
)29( من القانون على ما ياأتي: »يجوز اأن يبداأ عقد العمل بفرتة جتربة مدتها ثالثة اأ�سهر، 

ول يجوز تكرارها لأكرث من مرة واحدة عند �ساحب العمل نف�سه«.
ومل يعِرف امل�رسع عقد العمل حتت التجربة تاركًا ذلك للفقه حيث عرفه بع�سهم باأنه: 
»اتفاق بني العامل ورب العمل يتعهد من خالله العامل بالعمل لدى رب العمل حتت الختبار 

ملدة معينة للتاأكد من مدى �سالحيته للعمل املطلوب« )26( . 
ويف اعتقادي اأن هذا التعريف قا�رس؛ لأنه مل ي�ستجمع كامل عنا�رس عقد العمل، لذا 
اأقرتح التعريف الآتي: »اتفاق بني العامل و�ساحب العمل يتعهد مبقت�ساه الأول باأن يعمل 
لدى الثاين حتت الختبار ملدة عني حدها الأق�سى القانون ملعرفة مدى اإتقان العامل للعمل 

مو�سوع العقد لقاء اأجر عني حده الأدنى القانون«.
على اأن هذا الن�ص يت�سح من ظاهره باأنه حتقيق مل�سلحة �ساحب العمل على ح�ساب 
قبل  العامل  قدرات  على  التعرف  من  العمل  �ساحب  ميكن  اإنه  حيث  من  العامل،  م�سلحة 

التعاقد. 
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ولكن املتعمق فيه يتبني له اأن امل�رسع ي�سعى اإىل حتقيق م�سلحة العامل اأي�سًا بجانب 
م�سلحة �ساحب العمل، وتتمثل هذه امل�سلحة يف متكني العامل من التاأكد من ظروف العمل 
الذي �سيقدم عليه و وطبيعته من مدى مالءمة الأجر الذي �سيح�سل عليه مع ما �سيبذله من 
جهد يف هذا العمل، هذا بالإ�سافة اإىل تعرفه على �سفات �ساحب العمل الذي �سيعمل لديه 

وطباعه. 
ولكي يعدَّ عقد العمل عقداً حتت التجربة ال بد من توافر �رضطني هما: 

اأجاز  الفل�سطيني  امل�رسع  اأن  اإل  اأ�سهر،  بثالثة  العمل حمددة  تكون مدة  اأن  االأول:  ●
اأ�سهر اأخرى، وهو ما يعني عدم جواز التفاق على عقد عمل حتت  تكرار هذه املدة لثالثة 

التجربة ملدة تزيد على ما هو مقرر يف هذا الن�ص )27( . 
اأن ل يقل اأجر العامل خالل مدة التجربة عن احلد الأدنى املقرر لالأجور،  الثاين:  ●
حقوق  فاإن  �سابقًا  بينا  كما  اأنه  اإل  �رساحًة،  ذلك  على  الفل�سطيني  امل�رسع  ين�ص  مل  واإن 
التفاق على  التي ل يجوز  احلقوق  الأدنى من  احلد  القانون متثل  الواردة يف هذا  العامل 

التنازل عنها. 
�رسط  على  معلق  عقد  باأنه  يرى  الفقه،  يف  الراجح  فالراأي  العقد  هذا  طبيعة  عن  اأما 
فا�سخ يتمثل يف عدم �سالحية العامل للقيام بالعمل املطلوب، وبالتايل فاإذا ثبتت �سالحية 
العامل للعمل خالل هذه املدة وا�ستمر العامل يف عمله بعد انتهائها اأ�سبح العقد باتًا وانعقد 
عدم  العمل  ل�ساحب  تبني  اإن  اأما  التفاق،  بح�سب  حمددة  غري  اأو  حمددة  ملدة  �سواًء  العقد 
�سالحية العامل للعمل املطلوب فله احلق يف اأن ينهي العقد، اإل اأن هذا الإنهاء ل يكون له 
اأثر رجعي ل�ستحالة اإعادة احلال اإىل ما كانت عليه قبل التعاقد، واإمنا يكون له اأثر فوري. 

اإل اأن هذا الراأي ي�سح اإذا نظرنا اإىل طبيعة العقد من جانب م�سلحة رب العمل فقط، 
مع  ت�ستقيم  ل  الطبيعة  هذه  ولكن  العمل،  يف  ال�ستمرار  على  العامل  موافقة  يفرت�ص  فهو 
اأتيح  احلالة التي يرف�ص العامل فيها ال�ستمرار يف العمل لأي �سبب من الأ�سباب، كما لو 
للعامل عمل اآخر يقدم له امتيازات اأف�سل، اأو اأن العامل مل تعجبه ظروف العمل اأو طبائع 

�ساحب العمل. 
لذلك كله نوؤيد ما ذهب اإليه بع�سهم من اأن �رسط التجربة هو �رسط عدول )28( ، وعليه 

يكون عقد العمل غري لزم )29( ، على اأن يكون عدم اللزوم مرتبط ب�سالحية العامل للعمل
وبغ�ص النظر عن هذه الطبيعة، فما مييز هذه املدة هو جواز اإنهاء العقد من قبل كل 

من طرفيه خاللها اإن توافر مربر لذلك )30( .  
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�سمانة تتعلق بطبيعة العمل:  4 .
بالعمل  بالقيام  التزامه  هو  العامل  عاتق  على  يقع  الذي  الرئي�ص  اجلوهري  اللتزام 
املوكل اإليه واملتفق عليه يف عقد العمل. وحتى يتمكن العامل من القيام بهذا العمل، فيجب 
املتفق  العمل  يف  ت�سغيله  خالل  من  اللتزام  هذا  تنفيذ  من  ميكنه  اأن  العمل  �ساحب  على 
عليه، لذلك منع امل�رسع �ساحب العمل من اأن يوكل للعامل عماًل اآخر يختلف يف طبيعته 
العامل، ويف حال كان  اإذا كان ذلك بر�ساء  اإل  العقد  وجوهره عن العمل املتفق عليه يف 
هناك �رسورة تدعو اإىل ذلك كالقوة القاهرة وب�رسط اأن يكون ذلك ملدة حمدودة ل تزيد عن 
اأن العقد �رسيعة املتعاقدين، فال يجوز لأحدهما تعديله باإرادته  �سهرين، وال�سبب يف ذلك 

املنفردة. 
بيَّناه  موؤكدة ملا  والتي جاءت  العمل،  قانون  )32( من  املادة  هذا احلق ن�ست عليه 
حيث ن�ست على ما ياأتي: »ل يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختالفًا بينًا عن طبيعة 
القوة  حالة  يف  اأو  حادث  لوقوع  منعًا  ذلك  اإىل  ال�رسورة  دعت  اإذا  اإل  عليه  املتفق  العمل 

القاهرة على اأن يكون ذلك ب�سفة موؤقتة مبا ل يتجاوز �سهرين«
العمل،  بتغيري  العمل  �ساحب  قام  اإذا  العامل  مل�سلحة  القانون  يقدمها  وك�سمانة 
اأن ميتنع  وكان العمل اجلديد يختلف اختالفًا جوهريًا عن ذلك املتفق عليه، جاز للعامل 
عن تنفيذه، وله احلق يف ترك العمل بعد اإ�سعار �ساحب العمل مع احتفاظه بحقوقه كافًة 
عند انتهاء خدمته، وهو ما اأكدته املادة )42/ اأ( والتي تن�ص على ما ياأتي: » يجوز للعامل 
ترك العمل بعد اإ�سعار �ساحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية مبا فيها مكافاأة نهاية 

اخلدمة وما يرتتب له من حقوق وذلك يف اأي من احلالت الآتية: 
»ت�سغيله يف عمل يختلف يف نوعه اأو درجته اختالفًا بينًا عن العمل الذي اتفق عليه 
مبقت�سى عقد العمل اإل اإذا دعت ال�رسورة اإىل ذلك وملدة موؤقتة منعًا لوقوع حادث اأو يف 

حالة القوة القاهرة«.
اإذا  اإ�سعاره ل�ساحب العمل  ويعد منتقداً ما ا�سرتطه امل�رسع على العامل من �رسورة 
بت�سغيل  قام  التزامه حينما  العمل هو من خالف  اأن �ساحب  الأ�سل  اإذ  العمل،  ترك  اختار 
العامل يف عمل يختلف عن ذلك املتفق عليه، وعليه اأن يتوقع ترك العامل لعمله، فرنى باأنه 
ل لزوم ملثل هذا ال�رسط، وبالتايل نوؤيد ما ذهب اإليه امل�رسع الأردين الذي مل يتطلب مثل 
هذا ال�رسط عندما ن�ص يف املادة )29( من قانون العمل على ما ياأتي: »يحق للعامل اأن 
يرتك العمل دون اإ�سعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء اخلدمة وما يرتتب له من 

تعوي�سات عطل و�رسر وذلك يف اأي من احلالت الآتية: 
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ا�ستخدامه يف عمل يختلف يف نوعه اختالفًا بينًا عن العمل الذي اتفق على ا�ستخدامه  - 
فيه مبقت�سى عقد العمل على اأن تراعى يف ذلك اأحكام املادة )17( من هذا القانون.... «

رابعاً- ضمانات خاصة حبرية ممارسة العمل النقابي )31( : 

من اأهم ال�سمانات التي جاء بها قانون العمل الفل�سطيني هي حق العمال واأ�سحاب 
تطوير  على  والعمل  حقوقهم  عن  للدفاع  مهنية  نقابات  ت�سكيل  يف  ال�سواء  على  الأعمال 
القدرات الب�رسية لهذه الطائفة من طوائف املجتمع، وهذا احلق اأكدت عليه املادة )5( من 
قانون العمل حيث جاء فيها: »وفقًا لأحكام القانون للعمال واأ�سحاب العمل احلق يف تكوين 

منظمات نقابية على اأ�سا�ص مهني بهدف رعاية م�ساحلهم والدفاع عن حقوقهم«
وعلى الرغم من هذه امل�ساواة بني العمال واأ�ساب الأعمال يف هذا احلق، فاإن امل�رسع 
خ�ص العمال ببع�ص الأحكام نظراً لكونهم الطرف الأكرث عر�سة للنيل من حقوقهم، لذلك 
اعترب امل�رسع اأن ف�سل العمل من وظيفته ملجرد انخراطه يف الأعمال النقابية اأو امل�ساركة 
فيها �سواًء كان ذلك خارج اأوقات العمل اأم اأثناءها ف�ساًل تع�سفيًا، اإل اأنه ا�سرتط لذلك اأن 
تكون هذه املمار�سة مبوافقة �ساحب العمل، وينطبق احلكم نف�سه يف حال ما اإذا اأقدم العامل 
على طلب ممار�سة نيابية متثيلية عن العمال، اأو كونه ميار�ص هذه النيابة حاليًا اأو مار�سها 
يف املا�سي، هذه الأحكام ن�ست عليها املادة )46/ 3( من القانون والتي جاء فيها: »يعد 

تع�سفيًا اإنهاء عقد العمل دون اأ�سباب موجبة لذلك«
عقد  لإنهاء  املوجبة  الأ�سباب  من  النقابي  العمل  ممار�سة  حرية  امل�رسع  يعترب  فلم 
العمل من قبل �ساحب العمل، وهذا ب�رسيح ن�ص املادة )39( من القانون، والتي جاء فيها: 
»ال ميكن اعتبار احلاالت االآتية على وجه اخل�سو�س من االأ�سباب احلقيقية التي تربر 

اإنهاء العمل من قبل �ساحب العمل: 
النخراط النقابي اأو امل�ساركة يف اأن�سطة نقابية خارج اأوقات العمل اأو اأثناء العمل  ♦ 

اإذا كان ذلك مبوافقة �ساحب العمل. 
اأو كونه ميار�ص هذه  العمال  العامل على طلب ممار�سة نيابية متثيلية عن  اإقدام  ♦ 

النيابة حاليًا اأو مار�سها يف املا�سي«. 
ومن وجهة نظرنا اأن ال�رسط الذي و�سعه امل�رسع حول احل�سول على موافقة رب العمل 
اإن كان يق�سد به احل�سول على هذه املوافقة خارج  انتقاد  النقابي حمل  العمل  ملمار�سة 
اأثناء فرتة  احلق  يقت�رس على ممار�سة هذا  القيد  اإن كان هذا  ولكن ل �سري  العمل،  اأوقات 

العمل، نرجو من امل�رسع تف�سري ما يكتنف هذا الن�ص من غمو�ص. 
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خامساً- ضمانات خاصة حبماية األجر: 

عِرف قانون العمل الأجر الأ�سا�سي والأجر يف املادة الأوىل اخلا�سة بالتعريفات باأن: 
العمل  الذي يدفعه �ساحب  العيني املتفق عليه  اأو  النقدي و/  الأ�سا�سي: هو املقابل  الأجر 

للعامل مقابل عمله، ول يدخل يف ذلك العالوات والبدلت اأيًا كان نوعها. 
اأما الأجر: فهو الأجر الكامل؛ اأي الأجر الأ�سا�سي م�سافًا اإليه العالوات والبدلت. 

اإذاً الأجر هو اللتزام الرئي�ص الذي يقع على عاتق �ساحب العمل، وقد عالج اأحكامه 
منها  تعلق  ما  اإل  الأحكام  هذه  من  اأتناول  ولن   ،  )89  -81( املواد  يف  العمل  قانون 

بال�سمانات املقررة حلماية الأجر. 

قواعد محاية األجر: 

يعدُّ الأجر امل�سدر الرئي�ص اإن مل يكن الوحيد لدخل العامل، ولذلك اهتم امل�رسع بهذا 
العن�رس فاأحاطه مبجموعة من ال�سمانات التي حتمي حق العامل يف احل�سول عليه. 

ومن هذه ال�سمانات ما يهدف اإىل حماية حق العامل يف مواجهة رب العمل، ومنها ما 
يحمي هذا احلق يف مواجهة دائني �ساحب العمل، واأخرى يف مواجهة دائني العامل نف�سه. 

احلماية املقررة الأجر العامل يف مواجهة �ساحب العمل 1 .
عمد امل�رسع الفل�سطيني اإىل تقرير هذه احلماية لأجر العامل يف مواجهة �ساحب العمل 
باعتبار هذا الأجر م�سدر عي�سه وعائلته الوحيد- كما اأ�سلفنا0 وو�سع له �سمانات عدة 

ن�س عليها يف املواد )82- 83( من القانون وتتمثل فيما ياأتي: 
املتفق  املواعيد  يف  العامل  اأجر  دفع  العمل  �ساحب  على  يتوجب  اأنه  الأ�سل  - 

اأيام من تاريخ  عليها، ويف كل الأحوال، فاإنه ل يجوز تاأخري دفع الأجر لأكرث من خم�سة 
ال�ستحقاق)32( 

اإذا اأقر�ص �ساحب العمل العامل، فقد األزمه امل�رسع باأل ي�ستقطع من اأجر العامل ما  - 

يزيد عن ع�رسة باملائة من اأجره وفاًء ملا يكون العامل قد اقرت�سه من �ساحب العمل )33(. 
له  اأجاز  التي  تاأديبية يف احلالت  العامل غرامات  العمل على  اإذا فر�ص �ساحب  - 

اإليها احلالة  اأن يزيد جمموع الغرامات يف هذه احلالة م�سافًا  القانون ذلك )34( فال يجب 
ال�سابقة عن خم�سة ع�رس باملائة من اأجر العامل )35( . 
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احلماية املقررة الأجر العامل يف مواجهة دائني �ساحب العمل:   2 .
اإذا كان �ساحب العمل مدينًا باأكرث من دين �سواًء كانت ديونًا عادية اأم ديونًا موؤمنة 
اأية حقوق  اأم  الديون ر�سومًا و�رسائب  اأم كانت هذه  تاأمينات عينية  اأو  برهونات عقارية 
اأخرى م�ستحقة للدولة، ومدينًا للعامل بالأجر يف الوقت ذاته، فاأي هذه الديون تتقدم على 

الأخرى، علمًا باأن جميع هذه الديون ديون ممتازة بن�ص القانون؟ 
اأجر العامل من الديون  جاء يف املادة )85( ما ياأتي: »وفقًا لأحكام القانون يعترب 
املمتازة« ويح�سب هذا الن�ص للم�رسع الفل�سطيني باأن جعل اأجر العامل من الديون املمتازة 

ولكن يوؤخذ عليه املاآخذ الآتية: 
املمتازة،  الديون  من  العمل  �ساحب  لدى  العامل  حقوق  جميع  القانون  يجعل  مل  ♦ 
الأجر فقط، ومن هنا يخرج عن حق المتياز- وبالتايل عن  ولكن ذلك كان قا�رساً على 
حماية هذه ال�سمانة القانونية- احلقوق الأخرى املقررة للعامل مبوجب قانون العمل اأو 
العقد، كالتعوي�ص عن الإ�سعار، والف�سل التع�سفي، واحلق يف مكافاأة نهاية اخلدمة اأيًا كان 

الراأي يف طبيعتها القانونية. 
ملا كانت اأجور العمال من احلقوق املمتازة كغريها من احلقوق املمتازة ال�سابق  ♦ 
ذكرها، ومل يحدد امل�رسع مرتبتها بني باقي تلك الديون، فهل تتقدم على باقي تلك الديون 

اأو تت�ساوى معها اأو تقل عنها يف املرتبة؟ 
وملا كان الأمر بهذه ال�سورة الغام�سة، فاإننا ندعو امل�رسع الفل�سطيني اإىل الأخذ مبا 

ذهب اإليه امل�رسع الأردين حينما ن�ص يف قانون العمل على ما ياأتي: 
على الرغم مما ورد يف اأي قانون اآخر تعدُّ الأجور واملبالغ امل�ستحقة مبوجب اأحكام  - 
هذا القانون للعامل اأو ورثته اأو امل�ستحقني بعد وفاته ديونًا ممتازة امتيازاً عامًا من الدرجة 
الأوىل تتقدم على ما عداها من �سائر الديون الأخرى مبا يف ذلك ال�رسائب والر�سوم واحلقوق 

الأخرى امل�ستحقة للحكومة، والديون املوؤمنة برهونات عقارية اأو تاأمينات عينية. 
يف حال ت�سفية املوؤ�س�سة اأو اإفال�ص �ساحب العمل يدفع امل�سفي اأو وكيل التفلي�سة  - 
اأجر واحد  العمل ما يعادل  اأموال �ساحب  اأو لورثته فوراً، ومبجرد و�سع يده على  للعامل 
من املبالغ امل�ستحقة له، وذلك قبل ت�سديد اأي م�رسوفات اأخرى مبا يف ذلك امل�رسوفات 

الق�سائية وم�رسوفات التفلي�سة اأو الت�سفية« )36( .  
كما مل يبني امل�رسع الفل�سطيني حالة ما اإذا مل تكِف اأموال �ساحب العمل للوفاء  ♦ 

بجميع اأجور العمال بحيث اأ�سبح مفل�سًا اأو مع�رساً. 
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اإليه امل�رسع الفل�سطيني يف قانون العمل يتمثل وطبقًا للقواعد  احلل الذي مل يتطرق 
يف  ن�سيبه  ن�سبة  بقدر  كُل  اأي  العمال،  بني  غرماء  ق�سمة  املدين  اأموال  ق�سمة  يف  العامة 

الدين)37( . 
�سمانات حماية االأجر يف مواجهة دائني العامل:  3 .

تن�س املادة )83/ 1/ اأ( من قانون العمل على ما ياأتي: 
فيما عدا احلالت الآتية ل يجوز ح�سم اأية مبالغ من اأجر العامل: اأ- تنفيذاً حلكم  ♦ 
ق�سائي قطعي«، ومن هنا منع امل�رسع �ساحب العمل من القتطاع من اأجر العامل اإل يف 
حدود ديون العامل املقررة عليه بحكم ق�سائي قطعي )مربم( ، ذلك اأن الأحكام الق�سائية 
منها  ي�ستفيد  ل  القتطاعات  هذه  اأن  على  القانون،  بقوة  تنفيذها  ويتوجب  للكافة  ملزمة 

�ساحب العمل، واإمنا يقت�رس دوره على القتطاع، ثم اإحالتها اإىل اجلهات الدائنة.  
 واملالحظ على هذا الن�ص اأنه مل يف�سح عن طبيعة هذه الديون، والتي تتمثل غالبًا يف 
ديون النفقة، اأو ديون الإنفاق على العامل واأ�رسته كديون املاأكل وامللب�ص، اأو ل�سداد ديون 

العامل لدائنيه. 
كما اأن امل�رسع مل يحدد مقدار القتطاع من اأجر العامل تنفيذاً حلكم ق�سائي قطعي، 
وع�رسين  خم�سة  عن  يزيد  ل  مبا  القتطاع  مقدار  حدد  والذي  امل�رسي،  امل�رسع  فعل  كما 

باملائة من اأجر العامل )38( 
وبالرجوع اإىل قانون التنفيذ الفل�سطيني جند اأن امل�رسع منع احلجز على ما يزيد عن 

ربع اجلر، حيث جاء يف املادة )51( منه ما ياأتي: 
وبدلت  عالوات  من  وملحقاتها  واملكافاآت  والرواتب  الأجور  على  احلجز  يجوز  »ل 

ومكافاآت، اأو ما يقوم مقامها وفقًا لقانون التقاعد العام اإل مبقدار الربع«. 
كما ن�ست املادة )71( من القانون ذاته على ما ياأتي: 

»يجوز حجز بدل اإيجار اأموال املدين املنقولة وغري املنقولة كما يجوز حجز اأجرته عن 
الأعمال واخلدمات اخل�سو�سية التي يكون م�ستخدمًا فيها على األ يحجز اأكرث من ربعها«

سادساً- ضمانات خاصة بإجراءات التقاضي يف الدعاوى العمالية: 

لئن كان هدف امل�رسع من تنظيم عالقات العمل هو حماية الطرف ال�سعيف يف عالقة 
العمل األ وهو العامل، فاإنه يرتتب عليه- وا�ستكماًل لهذه املزايا- التي�سري على العامل فيما 
يخت�ص بالإجراءات الق�سائية النا�سئة عن النزاعات العمالية من حيث اإعفاوؤهم من ر�سوم 
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التقا�سي، والف�سل يف الدعاوى على وجه ال�رسعة، مما يوؤدي اإىل ح�سولهم على حقوقهم 
دون اإبطاء، ذلك اأنهم يف مركز اقت�سادي �سعيف ل ي�سمع لهم بانتظار الإجراءات الق�سائية 
العادية، وملعرفة مدى التزام امل�رضع الفل�سطيني بهذه ال�سمانات نتناولها باخت�سار 

كما ياأتي: 
فيما يتعلق مبجانية التقا�سي:  1 .

جمانيًا  الفل�سطينية  املحاكم  اأمام  التقا�سي  جعل  اأنه  الفل�سطيني  للم�رسع  ي�سجل 
»يعفى  فيها:  التي جاء  القانون  )4( من  املادة  ذلك يف  ن�ص على  للعمال، حيث  بالن�سبة 
يتعلق  نزاع  نتيجة  يرفعونها  التي  العمالية  الدعاوى  يف  الق�سائية  الر�سوم  من  العمال 
بالأجور اأو الإجازات اأو مبكافاآت نهاية اخلدمة اأو بالتعوي�سات عن اإ�سابة العمل اأو بف�سل 
اأغلب  قد ل ميلك- يف  الذي  العامل  على  تي�سرياً  يعد  الإعفاء  تع�سفيًا« وهذا  العامل ف�ساًل 

الأحيان- مثل هذه الر�سوم وتتميز هذه ال�سمانة مبا ياأتي: 
اإن هذا الإعفاء يطبق ب�سكل مبا�رس مبقت�سى ن�ص املادة الرابعة من القانون، ودون  ♦ 
الق�سائية،  ال�سلطة  قانون  يف  املقرر  الر�سوم  من  لالإعفاء  العادي  بالطريق  للمرور  حاجة 

والذي يحتاج فيه الإعفاء من الر�سوم اإىل قرار من اللجنة املخت�سة بذلك. 
واأمام  للعامل،  املقررة  الدعاوى  جميع  ي�سمل  عام  اإعفاء  باأنه  الإعفاء  هذا  يت�سم  ♦ 

جميع املحاكم املخت�سة. 
اإن الإعفاء يعد �ساماًل جلميع م�رسوفات التقا�سي من ر�سوم وطوابع ور�سوم تنفيذ  ♦ 

الأحكام ال�سادرة عن املحكمة املخت�سة ودوائر الإجراء. 
وا�سح من  العمل، وهو  العامل دون �ساحب  تقت�رس فقط على  التقا�سي  جمانية  ♦ 
خالل الن�ص ال�سابق الإ�سارة اإليه عندما ن�ص على اأن »يعفى العامل......... « )39( . وبالتايل 
العامل  الإعفاء  ي�سمل هذا  باأن  نتمنى  كنا  واإن  العمل،  اأ�سحاب  ي�سمل  الإعفاء ل  فاإن هذا 

وورثته وامل�ستحقني لهذه احلقوق يف حال موت العامل. 
فيما يتعلق بتي�سري اإجراءات التقا�سي:  2 .

امل�رسع الفل�سطيني مل ين�ص �رساحًة على اخت�سا�ص حمكمة بعينها بنظر املنازعات 
والتجارية  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  يف  العام  للتنظيم  ذلك  ترك  واإمنا  العمالية، 

وقانون ت�سكيل املحاكم النظامية. 
واإن كان جمل�ص الق�ساء الأعلى- وحتت �سغط تراكم الدعاوى العمالية- قد قرر موؤخراً 
تخ�سي�ص ق�ساة للف�سل يف الق�سايا العمالية، بحيث اأ�سبح يف كل حمكمة قا�ٍص يخت�ص 

بنظر املنازعات العمالية. )40( 
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كما اأنه مل ين�ص على �رسورة الف�سل يف املنازعات العمالية على وجه ال�ستعجال، 
اإن�ساء حماكم عمالية خمت�سة بالف�سل يف النزاعات النا�سئة عن عالقات العمل،  ول على 
كما فعل امل�رسع الأردين يف قانون العمل الذي ن�ص �رساحًة على اأن تكون املحكمة العمالية 
هي املخت�سة بالف�سل يف النزاعات العمالية، كما ن�ص على اأن يتم الف�سل يف هذه النزاعات 
اأ�سهر من تاريخ ورود  الدعاوى، هي ثالثة  ال�رسعة، وحدد مدة للف�سل يف هذه  على وجه 

الدعاوى اإليها )41( . 
ين�ص  بحيث  الأردين،  امل�رسع  حذو  يحذو  اأن  الفل�سطيني  امل�رسع  نطالب  وبدورنا 
على اإن�ساء حماكم عمالية دائمة للف�سل يف النزاعات العمالية، هذا بالإ�سافة اإىل وجوب 
حتديد مدة معينة للف�سل يف النزاعات العمالية النا�سئة عن اتفاقات العمل الفردية منها 

واجلماعية. 

خامتة: 
تطرقت يف هذا البحث اإىل جمموعة من ال�سمانات التي يوفرها قانون العمل ل�رسيحة 
عليها  يعتمد  التي  ال�رسائح  اأهم  من  –بحق-  تعد  والتي  الفل�سطيني،  املجتمع  من  وا�سعة 
وي�ستند اإليها القت�ساد الفل�سطيني، واختم هذا البحث مبجموعة من النتائج التي تو�سلت 
اإليها ومبجموعة من التو�سيات التي- يف اعتقادي- لها اأثر كبري يف تنمية املوارد الب�رسية 

الفل�سطينية. 
فالقانون من خالل تنظيمه للت�سغيل والتوجيه والتدريب املهني، ومن خالل حثه على 
اإن�ساء مكاتب العمل ومراكز التدريب املهني ي�سع بني اأيدينا الأدوات املادية الالزمة لتنمية 

املوارد الب�رسية. 
العمل  وهو من خالل ما �سمنه للعامل من حقوق و�سمانات �سواًء حقه يف اختيار 
املنا�سب، اأو حقه يف الأجر، اأو حقه يف ممار�سة حقوقه النقابية، اأو حقه يف التم�سك باحلد 
الأدنى من احلقوق الواردة يف هذا القانون، يكون قد اأ�ساف للعامل اأداة اأخرى من اأدوات 

التنمية الب�رسية وهي الثقة بالنف�ص. 
وهو من خالل ما �سمنه للعامل من حق يف عدم ف�سله تع�سفيًا عندما عدد وح�رس 
ال�ستقرار  للعامل  بذلك قد حقق  العمل، يكون  العمل من جانب �ساحب  اإنهاء عقد  حالت 

النف�سي والأمن الوظيفي. 
وهو من خالل ما �سمنه للعامل من حق يف عدم نقله من مكان عمله اإىل مكان اآخر 

بعيد عن �سكناه، يكون قد حقق له ال�ستقرار والأمن الجتماعي. 
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وهو من خالل ما �سمنه للعامل من عدم جواز ت�سغيله يف عمل غري العمل املتفق عليه 
اإل لل�رسورة، حقق له عامل الإبداع والتطور املهني. 

على  ونتمنى  الأدنى،  حدها  يف  ال�سمانات  هذه  تبقى  كله  ذلك  من  وبالرغم  ولكن 
القانون التي كانت  الفل�سطيني موا�سلة تقدمي ال�سمانات بتعديل بع�ص ن�سو�ص  امل�رسع 

حمل انتقاد، واأبني بع�سها على �سبيل املثال كما ياأتي: 
من  الأول  للباب  العمل  �ساحب  خمالفة  على  عقوبات  اأية  العمل  قانون  يقرر  مل  1 .

القانون، خا�سًة فيما يتعلق مبخالفة قواعد ت�سغيل العمالة الوافدة. 
مل ينظم قانون العمل ما يعرف بعقد التدريب املهني الذي ي�سمن حقوق املتدرب  2 .
وامتيازاته لدى �ساحب العمل عن مدة التدريب التي تعترب متهيداً لعقد العمل، واإمنا ترك 

ذلك الأمر لينظم بقرار ي�سدره جمل�ص الوزراء. 
العمل  �ساحب  �سغط  وحتت  العامل-  نزول  على  املرتتب  الأثر  القانون  يبني  مل  3 .
و�سغط احلاجة للعمل- عن احلد الأدنى املقرر حلقوقه، والتي حددها القانون، فهل يرتتب 
على ذلك بطالن العقد، اأو يقت�رس البطالن على ال�رسط الذي يتنازل مبوجبه العامل عن حق 

من حقوقه، وبالتايل يبقى العقد �سحيحًا؟ . 
م�ساألة  يف  العمال  على  التي�سري  يف  تتمثل  للعامل  مهمة  �سمانة  امل�رسع  اأغفل  4 .
التقا�سي، فلم ين�ص على اإن�ساء حماكم عمالية تتوىل الف�سل يف النزاعات العمالية، بل مل 
يحدد مدة معينة لوجوب الف�سل فيها اأمام الق�ساء العادي،  ومما يرتتب عليه اإطالة فرتة 

النزاع. 
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اهلوامش: 
يذكر اأن هناك العديد من ال�سمانات الأخرى والتي ينظمها قانون العمل والتي ل يت�سع  1 .

البحث لتناولها وهي: 
. ) �سمانات تتعلق بعمل الن�ساء املواد )100- 106أ. 

. ) �سمانات تتعلق بعمل الأطفال والأحداث املواد )93- 99ب. 
الإ�سايف،  العمل  و�ساعات  الأ�سبوعية  والراحة  العمل  ب�ساعات  تتعلق  ت. �سمانات 

املواد )68- 73( .
. ) �سمانات تتعلق بالإجازات العمالية، املواد 74- 80	. 

ج. �سمانات تتعلق بال�سالمة وال�سحة املهنية.
. ) �سمانات تتعلق بتفتي�ص العمل )107- 115ح. 

الجتماعي  ال�سمان  وقانون  العمل  قانون  الو�سيط يف �رسح  �سيد حممود رم�سان:  د.  2 .
»درا�سة مقارنة« مع التطبيقات الق�سائية ملحكمتي التمييز والنق�ص، دار الثقافة للن�رس 

والتوزيع، عمان، 2010 �ص193.
 3 .1989 القاهرة  العربية،  النه�سة  دار  ط3،  العمل،  قانون  �رسح  يحيى:  الودود  عبد  د. 

�ص100 .
املادة )10/ اأ( املعدلة بالقانون رقم )51( ل�سنة 2002. 4 من قانون العمل الأردين. 

. املادة )10( من قانون العمل الفل�سطيني رقم )7( ل�سنة 2000. 5
( عمل فل�سطيني. املادة )11. 6
( عمل فل�سطيني. املادة )12. 7
( عمل فل�سطيني. املادة )14. 8

تن�ص املادة )12/ ه( من قانون العمل الأردين رقم )8( ل�سنة 1996. 9 على ما يلي: 
عن  تقل  ل  بغرامة  احلال  مقت�سى  بح�سب  املوؤ�س�سة  مدير  اأو  العمل  �ساحب  »يعاقب 
خم�سون ديناراً ول تزيد على مئة دينار عن كل �سهر اأو اجلزء من ال�سهر عن كل عامل غري 

اأردين ي�ستخدم ب�سورة تخالف اأحكام هذا القانون......«.
( عمل فل�سطيني. املادة )19. 10
( عمل فل�سطيني. املادة )20. 11

، مطبعة  د. اأهاب ح�سن اإ�سماعيل: الوجيز يف قانون العمل والتاأمينات الجتماعية ج1. 12
جامعة القاهرة 1976، �ص111. 
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/ اأ( عمل اأردين.  املادة )36. 13
/ ب( عمل اأردين.  املادة )36. 14

( من قانون البينات الفل�سطيني على ما يلي:  تن�ص املادة )68/ 1. 15
»يف املواد غري التجارية اإذا كان اللتزام تزيد قيمته على مائتي دينار اأو ما يعادلها 
بالعملة املتداولة قانونًا اأو كان غري حمدد القيمة فال جتوز �سهادة ال�سهود يف اإثبات وجوده 

اأو انق�سائه ما مل يوجد اتفاق �رسيح اأو �سمني اأو ن�ص قانوين يق�سي بغري ذلك«.
/ اأ( ، ويف قانون العمل امل�رسي  يقابل هذه املادة يف قانون العمل الأردين املادة )15. 16

املادة )30( . 
/ اأ من  حيث قررت حمكمة التمييز الأردنية يف قرار حديث لها باأن »اأجازت املادة 15. 17
العقد  اإذا مل يحرر  القانونية  الإثبات  اإثبات حقوقه بجميع طرق  للعامل  العمل  قانون 
كتابًة، وحيث اأن حمكمة ال�ستئناف قد تو�سلت اإىل اأن حمكمة الدرجة الأوىل مل تناق�ص 
واكتفت مب�رسوحات  تقا�ساه  راتب  اآخر  لإثبات  املدعي  قدمها  التي  ال�سخ�سية  البينة 
موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي فتكون قد خالفت القانون« قرار رقم 743/ 2010 هيئة 
خما�سية بتاريخ 5/ 12/ 2010، وراجع نق�ص فل�سطيني يف طعن حقوق رقم 174/ 

2002 بتاريخ 30/ 9/ 2003.
، دار النه�سة العربية،  د. حممود جمال الدين زكي: عقد العمل يف القانون امل�رسي، ط2. 18

القاهرة 1983، بند 195، �ص714. 
 . د. اأهاب اإ�سماعيل: املرجع ال�سابق، �ص181. 19

، د. توفيق ح�سن فرج: �رسح قانون  ال�سابق، �ص181. 20 د. �سيد حممود رم�سان: املرجع 
العمل يف القانون اللبناين والقانون امل�رسي اجلديد، الدار اجلامعية، 1986، �ص250. 
 ، 21 .2010 زيت،  بري  جامعة  من�سورات  الفل�سطيني،  العمل  قانون  ن�رسة:  اأحمد  املحامي 
التمييز  حمكمة  اأحكام  من  اإليه  اأ�سار  ما  ال�سفحة  نف�ص  هام�ص  يف  وراجع  �ص124، 

الأردنية. 
اأهم املبادئ التي حتكم عقد العمل الفردي يف قانون العمل  د. ب�سار عدنان ملكاوي:  22 .

الأردين، ط1 ، دار وائل للن�رس عمان 2005، �ص21. 
اأنظر د. غالب الداوودي: �رسح قانون العمل وتعديالته، دار وائل للن�رس، عمان 2004. 23 

�ص70 وما يليها. 
مع الختالف حول جواز تكرار هذه املدة من عدمه، للمزيد حول هذا اخلالف راجع: اأ.  24 .

اأحمد ن�رسة: املرجع ال�سابق، �ص89 وما يليها. 
 ، القاهرة، ط3، 1976. 25 العربية،  النه�سة  دار  العمل،  قانون  �سنب: �رسح  لبيب  د. حممد 

�ص105. 
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 . اأ. اأحمد ن�رسة: املرجع ال�سابق، �ص94. 26
ويف هذا تقول حمكمة التمييز الأردنية »يجيز ال�ستخدام حتت التجربة اجلاري بر�سا  27 .
واتفاق الطرفني ل�ساحب العمل اإنهاء عمل امل�ستخدم خالل هذه املدة مع وجود مربر 
ل�سنة  العمل رقم )8(  الوارد يف املادة 35/ ب من قانون  الن�ص  لذلك عماًل ب�رساحة 

1996« متييز حقوق رقم 1734/ 2001 بتاريخ 23/ 4/ 2001. 
 . د. �سيد حممود رم�سان: املرجع ال�سابق، �ص174. 28

والتوزيع،  للن�رس  الثقافة  دار  الأردين،  العمل  قانون  �رسح  العتوم:  اإبراهيم  من�سور  د.  29 .
عمان   1999 �ص88 .

 . د. �سيد حممود رم�سان: املرجع ال�سابق، �ص201. 30
النقابي حق  »التنظيم  اأن  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  من   ) 31 .3 /25( املادة  جاء يف 

ينظم القانون اأحكامه« .
/ ج( عمل فل�سطيني.  املادة )82. 32

/ ب( عمل فل�سطيني.  املادة )83/ 1. 33
/ ج( عمل فل�سطيني.  املادة )83/ 1. 34

( عمل فل�سطيني.  املادة )83. 35
 . املادة )51( من قانون العمل الأردين املعدلة بالقانون رقم )51( ل�سنة 2002. 36

العمل  قانون  من  ب(   / 37 .51( واملادة  امل�رسي  العمل  قانون  من   )5( املادة  تراجع 
الأردين. 

( عمل م�رسي، اأما امل�رسع الأردين فلم يف�سح عن طبيعة ومقدار هذه  راجع املادة )45. 38
الديون  امل�سمولة باأحكام ق�سائية واجبة القتطاع من اأجر العامل، اأنظر املادة )47/ 

د( عمل اأردين. 
وقد ورد يف ق�ساء ملحكمة النق�ص الفل�سطينية ما يوؤيد ذلك، حينما ق�ست باأنه: »وحيث  39 .
ان املادة الرابعة من قانون العمل الفل�سطيني رقم )7( ل�سنة 2000 ال�ساري املفعول 
وقت تقدمي ال�ستئناف تن�ص على اأن: »يعفى العمال من الر�سوم الق�سائية....« وحيث اأن 
هذا الن�ص ل ي�سمل اأ�سحاب العمل واقت�رس الإعفاء على العمال فقط.... فاإننا جند اأن هذا 

ال�ستئناف غري مقبول« نق�ص حقوق رقم 192/ 2004 بتاريخ 31/ 8/ 2005. 
قرار جمل�ص الق�ساء الأعلى املعلن عنه بتاريخ 27/ 4/ 2011. 40 والذي �سدر مبوجبه 

تعميم اإىل املحاكم ب�رسورة تر�سيح قا�سي للف�سل يف النزاعات العمالية. 
 . املادة )124/ ب( من قانون العمل الأردين. 41
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املصادر املراجع:

أوالً- املؤلفات:
الطبعة  الجتماعية،  والتاأمينات  العمل  قانون  يف  الوجيز  ح�سن:  اأهاب  اإ�سماعيل،  د.  1 .

الأوىل، مطبعة جامعة القاهرة، 1976. 
يف  الفردي  العمل  عقد  حتكم  التي  القانونية  املبادئ  اأهم  عدنان:  ب�سار  امللكاوي،  د.  2 .

قانون العمل الأردين، الطبعة الأوىل، دار وائل للن�رس، عمان 2005. 
 . د. الداوودي، غالب: �رسح قانون العمل وتعديالته، دار وائل للن�رس، عمان 2004. 3

والتوزيع،  للن�رس  الثقافة  دار  الأردين،  العمل  قانون  �رسح  اإبراهيم:  من�سور  العتوم،  د.  4 .
عمان 1999. 

د. فرج، توفيق ح�سن: قانون العمل يف القانون اللبناين والقانون امل�رسي جلديد، الدار  5 .
اجلامعية، 1986.  

. د. �سنب، حممد لبيب: �رسح قانون العمل، دار النه�سة العربية، القاهرة ط3، 1976. 6
الو�سيط يف �رسح قانون العمل وقانون ال�سمان الجتماعي  د. رم�سان، �سيد حممود:  7 .
»درا�سة مقارنة« مع التطبيقات الق�سائية ملحكمتي التمييز والنق�ص، دار الثقافة للن�رس 

والتوزيع، عمان 2010. 
دار  الثانية،  الطبعة  امل�رسي،  القانون  يف  العمل  عقد  الدين:  جمال  حممود  زكي،  د.  8 .

النه�سة العربية، القاهرة 1983. 
. اأ�ستاذ ن�رسة، اأحمد: قانون العمل الفل�سطيني، من�سورات جامعة بري زيت، 2010. 9

د. يحيى، عبد الودود: �رسح قانون العمل، الطبعة الثالثة، دار النه�سة العربية، 1989. 10 .

ثانياً- القوانني:
. قانون العمل الفل�سطيني رقم )7( ل�سنة 2000. 1

. قانون العمل امل�رسي رقم )137( ل�سنة 1981. 2
قانون العمل الأردين رقم )8( ل�سنة 1996. 3 وتعديالته. 

القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل.  4 .
قانون البينات الفل�سطيني يف املواد املدنية والتجارية رقم )4( ل�سنة 2001. 5 .


